
 DJIاس کیت کامل کمبو محصول شرکت  2کوادکوپتر مویک ایر  

 Air 2s اس 2اس یا بهتر است بگوییم ایر  2مویک ایر (Air 2 S) پهپاد تصویربرداری جدید شرکت Dji   موتوره  4در قالب کوادکوپتر و پرنده های

 .است 2مویک ایر  و نسخه بروز شده مویک طراحی و روانه بازار شده است. این مدل از نسل کوادکوپترهای

 

 

 پرو در سمت چپ 2اس در سمت راست در کنار مویک  2مویک ایر                 

 Air2S  مشخصات دوربین و گیمبال کوادکوپتر

https://www.nauav.ir/products/dji-mavic-series
https://www.nauav.ir/products/dji-mavic-series
https://www.nauav.ir/%D9%85%D9%88%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1-2


فریم بر ثانیه  60با نرخ  4Kفریم بر ثانیه و همچنین  30با نرخ  5.4Kاست. این دوربین می تواند با رزولوشن  CMOS اینچی 1اس  2 سنسور دوربین ایر

اس بر روی یک گیمبال یا استابالیزر سه محوره مکانیکی دقیق با بدنه آلومینیومی تقویت  2فیلمبرداری کند و ویدیوی هوایی ضبط نماید. دوربین ایر 

 2میکرو متر است. ایر  2.4اس عدد  2ده نسبت به مدل قبلی که از جنس پالستیک بوده است قرار داده شده است. اندازه هر پیکسل در دوربین ایر ش

 مگاپیکسل عکسبرداری هوایی انجام دهد. رزولوشن فیلمبرداری و عکس برداری و همچنین جنس بدنه دوربین 20اس همچنین می توانید با رزولوشن 

 Dlog-M بیت 10میلیون رنگی  1ارتقاء و بهتر شده است. این پهپاد می تواند با گستردگی بسیار باالی  2و گیمبال در این مدل نسبت به مویک ایر 

 .است HDR اس برخوردار از فناوری 2تصویربرداری نماید. ایر 

 

 



 

 Air 2S قابلیت انواع حرکت های متوالی پروازی و تصویربرداری در پهپاد

 MasterShots  اس برای اولین بار قرار داده شده است. در 2قابلیت فیلم برداری و تصویربرداری خودکار است که در ایر MasterShots  شما می

یچ ون هتوانید یک سوژه را برای یک بار انتخاب کنید. برای مثال یک انسان، یک خودرو، یک ساختمان، یک درخت و یا ... پهپاد به صورت خودکار بد

 زحمت دیگری انواع پالن های هوایی را بر روی سوژه انجام خواهد شد

 MasterShots نسخه بروز رشده حالت پروازی QuickShots  پرو و زوم و ... قرار داده  2، مویک مینی، مویک 2، مینی 2است که قبال در مویک ایر

سوژه انتخاب می شود و تنها پهپاد در هر نوبت می تواند بر روی سوژه تنها یک  QuickShots شده بود. فرق این دو حالت تنها در این مورد است که در

اس قرار داده  2که فعال فقط در ایر  MasterShots پالن و حرکت هوایی را انجام دهد برای مثال فقط بچرخد یا از آن دور شود. ولی در حالت پیشرفته

ده است. یعنی شما سوژه را انتخاب می کنید و پرنده به صورت پی در پی بدون توقف انواع پالن شده، انواع حرکت ها یا یک بار انتخاب سوژه میسر ش

 .ها را ضبط می کند و در هر لحظه شما می توانید از این حالت خارج شوید و پهپاد را به صورت دستی هدایت کنید

 



  Air 2S در کوادکوپتر OcuSync 3.0 فناوری

این فناوری( قرارداده شده است که تصویر  3ورژن ) OcuSync 3.0 اس، جدیدترین تکنولوژی انتقال تصویر به نام 2در کوادکوپتر جدید مویک ایر 

آنتن ارتقاء یافته و همانند مدل  4واضح، شفاف و قابل اعتماد ارسال میکند. در این مدل فرکانس ارتباطی بین پهپاد و ریموت کنترل با کمک  زنده را بسیار

سیدن به کیلومتر اعالم شده که در واقعیت ر 12گیگاهرتز رد و بدل می شود. برد انتقال تصویر در این پهپاد  5.8و  2.4های دیگر بر روی دو فرکانس 

ی مشابه و این برد یا فاصله انتقال تصویر به دلیل فضاهای مختلف پروازی و پارامترهای مختلف موجود در آن فضاها همچون المانهای محیطی، فرکانسها

 .کیلومتر عنوان شده است 12اس  2یا نداخل کننده های محیطی امکان پذیر نیست ولی این عدد در کوادکوپتر ایر 

 

  Air 2S   افزایش سنسورهای موانع سنج در پهپاد

 2تنها در قسمت باال افزایش داشته است. در نسخه قبلی یعنی مویک ایر  2نسبت به مدل قبلی یعنی مویک ایر  2سنسورهای موانع سنج در مویک ایر 

ارگیری سنسورهای موانع سنج در قسمت جلو، عقب و زیرین وجود داشت که در مدل جدید از قسمت باال یا فوقانی نیز یک سنسور افزایش یافته است. قر

 .اس در کنار سنسور جلو پهپاد، سطح ایمنی را بسیار افزایش داده است 2سنسور باال در ایر 

 اس 2قابلیت شناسایی پرواز هواپیما در کوادکوپتر ایر 

ر لحظه می تواند در صورت قرار داده شده است. با وجود این قابلیت، اپراتور هدایت کننده پهپاد در ه ADS-B یا Air Sense اس، قابلیت 2در پهپاد ایر 

  یا نرم افزار App پرواز هواپیماها و هلیکوپترها در اطراف منطقه پروازی خود اطالع یابد. این قابلیت تنها یک پیام اطالع رسانی و هشدار آمیز از طریق

Dji Fly  در این قابلیت امکان مشاهده پهپادهایی در کالس عالم می کند و تنها هواپیماها و هلیکوپترها و وسایل پروازی از این دست را نشان می دهدا .

 .کوادکوپترهای مشابه وجود ندارد

 



 

 

 Air 2S  قابلیت ثبت پاناروما و ضبط تایم لپس هوایی در هلی شات

درجه ای و حتی افقی و عمودی  360یا  180اس می توانید هم پاناروما و هم هایپرلپس بگیرید. در حالت پاناروما می توانید انواع پاناروماهای  2با ایر 

دوربین زمینی خود تایم لپس یا تصاویر گذر زمان را ضبط نمایید. حالت تایم لپس در  می توانید همانند Air 2S )واید( را تنظیم کنید. با کوادکوپتر

اس در قالب  2به نام هایپرلپس نامگذاری شده که تصاویر گذر زمان هوایی را به تصویر می کشد. این تصاویر به صورت خودکار توسط ایر  Dji پهپادهای

 .ویدیوی آماده تولید می شود

 



 

 

 Air 2S  بروزرسانی حاالت تعقیب و چرخش دوره سوژه در پهپاد

ای مثال هر کدام بروزشده و ارتقاء یافته است. بر Spotlight 2.0, ActiveTrack 4.0, Point of Interest 3.0 حاالت تصویربرداری Air 2s در پهپاد

آن در این پهپاد قرارداده شده است. شما می توانید یک سوژه در حال حرکت را انتخاب کنید. پهپاد به صورت خودکار  4در حالت اکیتو ترک که ورژن 

وانید یک سوژه را آن در این مدل قرار داده شده است شما می ت 3که ورژن  Point of Interest و دقیق آن را دنبال و تعقیب می کند و یا در حالت

 .انتخاب کنید و پهپاد به صورت خیلی دقیق دوره آن به صورت خوکار می چرخد

 

 

 



 .مخفف پرنده هدایت پذیر از دور است دپهپا

 .موتوره( نوعی پهپاد هستند 4کوادکوپترها )ربات های پرنده 

Dji بهترین کمپانی تولید کننده پهپادهای تصویربرداری هوایی در جهان است که حجم بسیار زیادی از بازار این حوزه را در جهان دارد. 

 .است 2نسخه بروز شده مویک ایر  اس 2ایر 

اس کمبو به معنی آن است که کیت پهپاد کامل است یعنی عالوه بر باتری خود پهپاد، دو  2اگر عبارت )کمبو( در انتهای نام پهپادها بیاید، برای مثال ایر 

 .باتری اضافه دارد و شامل لوازم جانبی همچون کیف رودوشی و ملخ اضافه و ... است

نیز قرار دارد و کسی نمی تواند دخل و تصرفی در  Dji کاتالوگ دستگاه و فایل آنالین موجود در سایت اس به روشنی در 2قطعات موجود در کیت ایر 

 .آن انجام دهد
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